
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

      IGREJA PRESBITERIANA DE PRAIA GRANDE 
Rua Copacabana, 207 - Guilhermina 

Tel.: (13) 3491-2623 
Pastor: Revº. Nelson França 

nelsonfranca16@gmail.com - Cel.8138-9642 
Tel. 3371-3781 (residência) 

“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando 
tudo seguiram a Jesus.”  

(Lucas 5:11). 
 

ANO XXII - PRAIA GRANDE 08 DE MAIO DE 2011 - nº 1.141 

A INFLUENCIA DA IGREJA NO MUNDO 

A igreja é uma agência do reino de Deus no mundo. Ela está no mundo, 
mas não é do mundo. Ela tem uma origem diferente, uma natureza diferente, uma 
missão diferente e um destino diferente.  A igreja não é uma instituição puramente 
humana; ela tem sua origem em Deus. A igreja, como um lírio que cresce no lodo, é 
santa num mundo corrupto. A igreja tem o ministério da reconciliação  num mundo 
marcado pelo ódio. A igreja está firmada em Cristo e caminha para a glória, 
enquanto o mundo jaz no maligno e marcha célere rumo à perdição. Três figuras 
neotestamentárias ilustram a influência da igreja no mundo: 

1. A igreja é sal que inibe a corrupção (Mt 5.13). Jesus diz: “Vós sois o sal 
da terra”. O sal tem o poder de preservar da decomposição. É um elemento 
antisséptico que inibe o processo da corrupção. A igreja é uma força preventiva no 
mundo. Sua presença no mundo freia e desacelera o processo galopante da 
maldade induzido pelo pecado. A igreja presente no mundo é a manifestação mais 
eloqüente da graça restringente de Deus. Se a igreja não existisse, o mundo já teria 
se chafurdado de forma irremediável no pecado. Jesus, porém, alerta para o perigo 
de o sal perder o seu poder de salgar. Sal que não salga só presta para ser pisado 
pelos homens. Sal no saleiro não protege da corrupção o mundo à sua volta. A 
igreja não é sal da igreja; ela é sal da terra. Ela não é sal no saleiro; ela é sal no 
mundo. Ela não é sal inútil e insípido; é sal que coíbe o mal e dá sabor à vida. 

2. A igreja é luz que aponta a direção (Mt 5.14-16). A igreja tem o poder 
interno de salgar e o poder externo de influenciar. A luz existe para se manifestar. É 
como uma cidade no alto de um monte; é impossível escondê-la. A luz é símbolo de 
pureza, conhecimento e verdade. A luz tem o poder de apontar a direção. O mundo 
está em trevas, pois o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Os ímpios vivem 
no reino das trevas. Aqueles que vivem nas trevas nem sabem em que tropeçam. 
Eles estão caminhando para a morte, mas não sabem para onde estão indo. É 
nesse berço de cegueira que a igreja deve se levantar como luz do mundo. A igreja 
conhece o caminho e deve apontá-lo para aqueles que vivem errantes. A igreja 
conhece a verdade e deve proclamá-la àqueles que vivem no engano. A igreja 
conhece a vida e deve compartilhá-la com aqueles que jazem mortos em seus 
delitos e pecados. A igreja é a luz do mundo, que anuncia Jesus aos pecadores. 
Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. 

3. A igreja é perfume que atrai a atenção (II Co 2.15,16). A igreja é o 

perfume de Cristo e o perfume tem o poder de atrair. O perfume é sempre notado. 
Jamais passa despercebido. Assim é a igreja. Ela é o bom perfume de Cristo, tanto  

ANIVERSARIANTES 
 

02/05 – Cláudio Peraçolo (3474-3968) 
02/05 – Larissa Armagni 
02/05 – Miriam Paganelli (3491-4801) 
03/05 – Alexsander Sant’Ana (3329-6842) 
03/05 – Thereza Clausi (3591-3154) 
06/05 – Antonio do Carmo (3474-5811) 
06/05 – Lucas Lima (3481-2120) 
08/05 – Roberto&Adriana (cas.) 

 

PRÓXIMA SEMANA 
 

09/05 – Irineu Honorato (3012-0767) 
09/05 – Manoel&Marineuza (cas.) 
10/05 – Evaldo&Ruberlene (cas.) 
11/05 – Luiz Cláudio (3302-9771) 
11/05 – Gisely Meneses (3491-3301) 
11/05 – Emi Cicarelli (8835-9610) 
13/05 – Geová&Regina (cas.) 
13/05 – Paulo&Eliana (Cas.) 
13/05 – Sonia Tonetti (3473-2495) 
15/05 – Hula Trombe (3473-6332) 
15/05 – Kauane Cruz (3471-5813) 

                                PARABÉNS!!! 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

Domingo 
Culto Matutino: 9:30h 
Ensaio Grupo de Louvor: 16:45h 
Culto Vespertino: 18:30h 
 

Terça 
Oração (na Igreja): 6:30 às 8:00h 
Reunião/Jovens (na Igreja): 20h 
 

Quarta 
Estudo Bíblico (na Igreja): 20h 
 

Quinta 
Reunião Oração (nos lares): 20h 
 

Sexta 
Artesanato: das 14 às 17h 
Ensaio Grupo de Louvor: 20h 

 

LIDERANÇA 
 

Presbíteros: 
 

Cláudio Ferreira (3591-1589) 
José Luiz Mattos (3326-7999) 
Samuel Lima (3491-1949) 
Moacir Teixeira (3591-9730) 
Valter Godoy (3471-2598) 
 

Diáconos: 
 

Alan do Carmo (3474-5811) 
Alexandre do Vale (3474-4958) 
Cláudio Peraçolo (3474-3968) 
Irineu Honorato (3012-0767) 
Joel Costa (3477-5208) 
Leandro Santos (3473-5936) 
Raimundo Moreira (3596-5537) 
Thiego Haiduck (3302-7236) 
Willian Santos (3591-8339) 

 

DEPARTAMENTO INFANTIL 
 

* 0 a 3 - Sonia e Michelle 
* 4 a 6 - Cristiane 

* 7 a 9 ------- 

Louvor: Coral Inf./Raquél P. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 
 

* Hoje 08/05 

Escola Dominical 
Portão: Alexandre 

Templo: Leandro/Willian  
Culto 

Portão: Leandro 
Templo: Alexandre/Cláudio 

 

*Quarta-feira - 11/05 
Irineu 

 

Próximo Domingo 
Alan/Irineu/Raimundo/Thiego 

EVANGELISMO NAS ESCOLAS 
 

11/05 -  E.M. Maria dos Remédios - 

(300 crianças) com Eliana Lisboa. 
--------------------- 

12/05  - EM. Esmeraldo Santos Novais 

(Caieiras) às 08:30 e as 14h  
(500 crianças) 

 

mailto:nelsonfranca16@gmail.com


 

 

nos que são salvos como nos que se perdem. Para aqueles que perecem, a igreja é 
cheiro de morte para a morte; para aqueles que são salvos, aroma de vida para a 
vida. A igreja nunca é neutra. A Palavra de Deus que sai da sua boca é uma espada 
de dois gumes, que anuncia salvação aos arrependidos e morte aos impenitentes. Ela 
tem voz profética no mundo. Ela denuncia o pecado desde o palácio até à choupana. 
Como embaixadora de Deus, chama os pecadores ao arrependimento com senso de 
urgência. Aqueles que ouvem o sonido da trombeta e buscam o refúgio da graça 
salvadora, celebrarão a festa da vida; e para esses, a igreja é aroma de vida para a 
vida. Mas, aqueles que se mantêm rebeldes ao Filho de Deus e escarnecem do 
evangelho da salvação, chorarão o drama irremediável da condenação eterna; e para 
esses, a igreja é cheiro de morte para a morte. 

                                                                                                            Revº Hernandes Dias Lopes 

-------------------------------------------------------- 
PULPITO 

 

A mensagem desta manhã está sob a responsabilidade do Presbº 
José Luiz. No culto da noite a Palavra será ministrada pelo Revº Cledinaldo 
pastor da Ig. Presb. Filadélfia. Ore pelos pregadores, a fim de que as 
mensagens alcancem os corações. 

 

CEIA DO SENHOR 
 

Como parte do nosso culto a Deus, celebraremos a Santa Ceia. 
Aproveite o dia para meditar e colocar a sua vida diante do Senhor, não 
deixando de participar. 
 

DÍZIMOS E OFERTAS 
 

Uma das maneiras de demonstrarmos nossa fidelidade ao Senhor se 
revela através dos nossos dízimos e ofertas. 

Seja um dizimista fiel! Que Deus o abençoe. 
 

DIA DAS MÃES 
 
O segundo domingo do mês de maio comemora-se o “Dia das Mães” e 

nós como igreja desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor em suas vidas, 
tornando-as mulheres segundo o coração de Deus. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO  
 

A reunião da próxima quinta-feira dia 12/05 às 20h, será na casa da 
Cristiane e Claudemir à Av. 22 nº 55 – V. Sonia.  
 

SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 
 

Artesanato: Temos os seguintes cursos: Bordado, Crochê, Tricô, 
Pintura em tecido,Biscuit e neste mês teremos um curso especial “Mosaico”. 
Faça ainda hoje sua inscrição com a Sonia ou Tabél. Aulas todas as sextas 
feiras das 14 as 17h. 

 
 

MUSICALIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL 
 

Nossas aulas são às sextas-feiras das 14 às 17h aqui na igreja. 
Atenção crianças de 6 a 12 anos, todo sábado das 9 às 11h na igreja com a 
profª Raquél de Paula. 
 

REUNIÃO DE HOMENS 
 

Na próxima sexta-feira dia 13/05 às 20h será na casa do Joel Escher 
à R. Matilde Azevedo Setubal, 816 – V. Caiçara. Adultos, Jovens e 
adolescentes, não deixe de vir!  
 

LAVA RÁPIDO 
 

A UMP e UPA convidam a igreja para a segunda edição do lava 
rápido, no próximo sábado dia 14/05 das 09 às 16h aqui na igreja. O valor 
será de R$ 15,00 (com aspiração). Traga seu carro, moto e prestigie-nos. 
 

DEPARTAMENTO INFANTIL 
 

Este departamento está necessitando urgentemente de professores, 
os interessados devem procurar a Sueli Fonseca. 
 

FLASH MISSIONÁRIO 
 

JAPÃO: O governo japonês destinou 50 bilhões de dólares para ajuda e 
reconstrução diante do tsunami, a radiação nuclear foi ampliada a zona de segurança. 
OREM para que a Igreja veja a necessidade de agir rapidamente servindo enquanto o 
povo continua em grande luta.  
 

INTERCESSÃO 
 

Saúde para: Yolanda (em recuperação), Meire e Alfredo, Conceição, 
Miriam Paganelli, José Andrade e Nilde, Lima(pai/Lucilene), Fernando 
(marido/Lucilene), Sonia Figueiredo, Elzir, Elisangela, (Dalva,Otacilho, 
Maria(conhecidos/CarlosGilberto), José Vicente, Fátima(amiga/Elzir), Lucas 
(parente/Tobias),  Vânia(mãe/Hewalmir), Maria Andrelina(mãe), 
Létícia(filha/Josenice). 

 

Vida Espiritual:Yolanda, Mirlene, Hélcio, Muriel, Margarete e Leonardo, 
Tobias, (Jorge, Érika, Fernanda, Polaco, Leandro, Ricardo, Juliana, Julinho, 
Paulo André (são da Fam. Marchetti), Valentim, Roberto Guimarães, Jorge 
(marido/Lourdes), Adilson (marido/Marleide), Adriano e Keity, Paulo Armagni, 
Joice, Filipe, Suzana, Carolina, Junior e Lívia, Paulo, Henrique, Otávio, 
Adalberto e Paula, Luiz e Marcelo(irmão e cunhado/Alexandre), (Leandro e 
Cintia, Valéria e Gabriel (parentes/Tino), Manoel (marido/Marineuza), Nelson 
e Denilson (parentes/Concheta), Emerson e Ricardo (filhos/Ilze), Kátia 
Zacarias, Mário, (Patrícia, Robson e Vitória (fam.Neusa), Silvana 
(filha/Waldomira), Elzir, Cláudia e filhos, Rosangela e Roberto, Grazzi e 
Alessandro(sobrinhos/Alaíde), Sueli e Carlos Jr.(parentes/Carlos Gilberto) 

 

Precisa de emprego: Samuel Galvão. 


